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RETROBADA LA TOMBA DE SANT FRUCTUÓS I
L’ABSIS DE LA BASILICA PALEOCRISTIANA DE
LA NECRÒPOLIS DE TARRAGONA ALS
TERRENYS DE LA TABACALERA.
JORNADA DE PORTES OBERTES PER
CONÈIXER LA TROBALLA, EL 2 DE NOVEMBRE
DE 10 A 14 HORES. ENTRADA PER LA
NECRÒPOLIS.

XVI EDICIÓ FESTIVAL TARRACO VIVA
Aquest any, dins del marc del festival de reconstrucció històrica romana Tarraco Viva,
l'Associació Cultural Sant Fructuós, va col·laborar amb l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el Museu Bíblic Tarraconense amb l'exposició Anno Domini. Judea en temps d'August, que va
tenir lloc a la sala d'exposicions temporals del Museu Bíblic del 8 de maig al 8 de juny.
La mostra també va comptar amb activitats complementàries, com la presentació de la
novel·la l'Esclau de la Sal de l'escriptor Manel Bonany, guionista de TV3 amb produccions com
Serrallonga, Ventdelplà o El Cor de la Ciutat. De la novel·la, es va gravar un booktràiler a les
Coves del Toll de Moià i part del vestuari d'aquesta gravació va ser cedit per la nostra Associació, a través del seu president Andreu Muñoz, que com a historiador i arqueòleg, va col·laborar en l'assessorament de la novel·la. La gravació la va dirigir Esteve Rovira, director de la
sèrie de TV3 La Riera, i hi van col·laborar actors de renom com Pep Anton Muñoz, Miquel
Sitjar o Ramon Godino. A l'acte al Museu Bíblic van assistir Manel Bonany, Esteve Rovira i
també els actors Pep Anton Muñoz i Fermí Fernández. Durant l'acte es va fer una lectura
dramatitzada i la projecció del booktràiler.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE LA TÀRRACO DELS PRIMERS CRISTIANS
Dimarts, 17 de juny, a les 20.30 h, a la Necròpolis Paleocristiana, va tenir lloc la presentació del llibre La Tàrraco dels primers cristians / La Tarraco de los primeros cristianos / The Tarraco of early
christians, d'Andreu Muñoz Melgar i editat per l'Associació Cultural Sant Fructuós. Aquest
material neix amb l'objectiu de donar a conèixer la realitat de la Tàrraco paleocristiana i
oferir un instrument útil per a la visita de "La ruta dels primers cristians de Tàrraco". La
presentació va anar a càrrec del director del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Sr.
Francesc Tarrats Bou, i va comptar amb la presència de l'alcalde de Tarragona, Sr. Josep Fèlix
Ballesteros, i del Sr. arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol Balcells. A l'acabar l'acte,
i enmig de la pluja, es va servir un petit refrigeri i es va poder visitar el conjunt arqueològic i
museogràfic recentment remodelat on es projecta permanentment l'audiovisual "In
coemeterio", producció de la nostra associació.

VIATGE A AVINYÓ
D'acord amb els objectius que ens vam proposar la passada assemblea entre els quals
s'assenyalava la necessitat d'impulsar activitats que fomentessin la convivència i la formació,
es va planificar una sortida el 26, 27 i 28 de setembre a Avinyó i Orange (França). A l'excursió,
van assistir 56 socis amb l'objectiu de conèixer aquestes ciutats tot incidint en el patrimoni
històric vinculat a la Història de l'Església com amb el patrimoni romà. Va ser una experiència enriquidora amb un ambient familiar entranyable. Mn. Joan Magí va presidir l'Eucaristia a la parròquia de Sant Lluís. En l'Eucaristia vam recordar de manera especial a tots els
socis i, d'una manera particular, als que estan travessant una situació de malaltia.

LOTERIA DE NADAL
L'ACSF disposa, com cada any, de la loteria de Nadal, amb el número 21.259. Si voleu alguna
butlleta, podeu trobar-ne a la Floristeria Romeu (Plaça Verdaguer), o bé, si ens voleu ajudar a
vendre algun talonari, us podeu posar en contacte amb el Sr. Jordi Borràs (Tel. 639 291 271).

PROPERES ACTIVITATS
CELEBRACIÓ DELS 25 ANYS DE LA PRIMERA REPRESENTACIÓ DE LA PASSIÓ
DE SANT FRUCTUÓS
El dia 20 de gener de l'any 1990 es va representar per primera vegada La Passió de Sant Fructuós
a la Catedral de Tarragona, i el mateix any, el 21 de juny, a l'amfiteatre romà de Tarragona.
D'aquesta manera l'any 2015 es commemorarà el 25 aniversari d'aquesta efemèride, motiu
pel qual l'Associació Cultural Sant Fructuós, vol tornar a representar La Passió de Sant Fructuós
d'una manera especial, lligant l'obra a diferents espais patrimonials de la ciutat de Tarragona,
vinculats amb els màrtirs tarragonins. Més endavant es donarà més informació. Ho celebrarem amb un sopar especial la diada de l'Associació, el 17 de gener.

DIADA DE L'ASSOCIACIÓ CULTURAL SANT FRUCTUÓS
Dissabte, 17 de gener, tindrà lloc la diada de l'Associació Cultural Sant Fructuós amb
l'ordre del dia següent:
— 18.00 h: Assemblea de socis als locals de l'ACSF.
— 20.00 h: Eucaristia a la parròquia de Sant Pere i Sant Pau Sescelades.
— 21.30 h: Sopar commemoratiu dels 25 anys de la representació de La Passió de Sant
Fructuós.
Properament rebreu aquesta convocatòria amb tota la informació.

NOTA SE SECRETARIA
Des de la secretaria de l'Associació es prega que tots aquells socis que han fet
arribar algun canvi en les seves dades personals (canvi de domicili, compte bancari,
etc) en aquest últim any facin arribar de nou aquesta informació a la nostra secretaria,
Míriam Ramon (secretaria@acsantfructuos.cat / tel. 608 668 773).

